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Um rico, só por ser rico, já não segue a risca a palavra dele. Logo já se nota que você não conhece nada
da religião.

Rico se fode, mas muuuuito menos que um pobre. Pobre se mata de trabalhar pra ganhar 300 reais +
bolsa-família, enquanto rico faz muito menos e ganha 100x mais. Se foi por mérito ou não, não vem ao
caso, mas não tente comparar o sofrimento de um rico com de um pobre.
Se o cara tem um câncer incurável, ele só vai ser curado por um milagre caso haja algum sentido para
isso, independente de ser rico ou pobre, senão ele vai morrer e pronto, afinal cedo ou tarde todos morrem
mesmo.
Se fosse assim ninguém morria no mundo.

Agora me diz, você, que acredito ser classe média ou alta, precisa de um milagre ou aquele cara que
passa o dia pedindo esmola pra comprar um prato de comida ou uma cachaça que seja, que dorme
embaixo da ponte e carrega a vida toda dele nas costas, que é um cobertor, uma roupa suja rasgada e um
papelão pra usar de guarda-chuva ou colchão, um cachorro que é o único ser vivo capaz de chegar perto
dele e não ter medo, nunca foi para a escola, é analfabeto, aidético e drogado. Quem precisaria de um
milagre? Você ou esse cara?

#526

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.057
1528

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando andrepmrj 
porra que metalidade heim amigo........

entao rico nao fica doente, nao se fode.... so probre ?????

a kct... o cara tem cancer incuravel, tanto faz rico ou pobre..... ai voce vai falar que deus vai ajuda o pobre
??? aehhehaehehehaeh

ate onde sei deus nao esta nem ai pra rico ou pobre, o que importa pra ele nao seguir a palavra dele ????
??

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

14-11-2010 22:12 # Publicidade
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hardMOB
Publicidade

14-11-2010 22:13

Leia o que você mesmo disse...

#527

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
1.386
14

Bellic 

Membro

 Citando APPDNails 

Ué, foi exatamente o que falei (de um jeito bem elaborado), ta ruim a interpretação heim...

 Citando APPDNails 

Religião é de certa forma um processo natural do nosso corpo, uma tentativa de explicar o nosso lugar no
mundo de uma forma imediata, sem espaço para dúvidas, pois no passado tínhamos perguntas demais e
pouquíssima capacidade para respostas.

14-11-2010 22:49

Se a ciência não foi capaz até hoje de me provar o contrário, não creio que você também seja. Que dirá
pela internet, um meio tão "sem vida", se é que você me entende (não achei outra expressão que
mostrasse o que quero dizer). Mas pensando na hipótese, só vivendo pra saber.

Mas é certo que a crença está atrelada majoritária ou totalmente à fé e dessa forma, ou você acredita ou
não acredita, independente de provas que possam ser dadas.

#528

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Enrolando...
Dec 2009
1.363
6
461

razmth 

Membro

 Citando BilinkI 
Se eu provar que voce esta errado voce pararia de acreditar em Deus?

15-11-2010 0:12

Acredito que voce nao conhece o suficiente para afirmar isso, porque ja existem provas o bastante que
mostram o contrario, e a Evolucao sozinha ja desbanca o seu argumento.
Sem contar que nao sei se voce estava querendo ser ironico, mas seu comentario mostrou uma total falta
de conhecimento.

#529

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.834
413

The Scientist 

Membro

 Citando MatheusMux 

Se a ciência não foi capaz até hoje de me provar o contrário, não creio que você também seja.

O mundo é simplesmente complexo demais pra surgir do acaso. É o sangue que tem uma pressão certa
pra percorrer "tubinhos", processos de trocas gasosas, digestão, micro e macroscopicamente, diferenças de
organismo pra organismo, é muita complexidade pra vida pra ter vindo, simplesmente de uma explosão no
espaço.
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O mundo eh complexo demais comparado ao que?
Acaso? O que voce quer dizer por "acaso" exatamente? O universo eh governado por leis naturais.
Evolucao, evolucao, evolucao...
De novo, complexo comparado ao que?
Ai que esta, a vida nao veio "simplesmente de uma explosao no espaco", busque conhecimento, ja dizia o
ET Bilu.
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Pesquise sobre "Argument from design" ou "Argumento do Designio" se quiser ler mais.

http://wiki.ironchariots.org/index.p...nt_from_design
http://skepdic.com/design.html

Entao por que tentou justificar sua crenca com logica?
Assuma que sua crenca eh totalmente baseada em fe e nao existe argumento nenhum que sustente ela,
voce acredita apenas porque gostaria que fosse verdade.

Agora se voce tiver curiosidade de entender como o universo realmente funciona, leia o topico inteiro,
varios videos e links interessantissimos foram postados, ja eh um comeco, procure livros e artigos na
internet sobre os assuntos que voce mais tem duvida e tente entender.
Mas essa serie aqui eh otima pra comecar, explica simples e facil de entender, a partir dai voce pode
pesquisar mais se tiver curiosidade.
E eu te garanto que o universo natural eh muito mais fantastico e maravilhoso do que qualquer Deus que
voce pode inventar.

 

Mas é certo que a crença está atrelada majoritária ou totalmente à fé e dessa forma, ou você acredita ou
não acredita, independente de provas que possam ser dadas.

http://wiki.ironchariots.org/index.php?title=Argument_from_design
http://skepdic.com/design.html
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Última edição por The Scientist : 15-11-2010 às 0:28

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

15-11-2010 1:19

desculpa, mais nem tem o que comentar.......

RIDICULO..... PRA DUES NAO TEM RICO OU POBRE, NAO E ISSO QUE PORRA DA BIBLIA FALA ??????

A IGREJA NAO E PRA TODOS ????????

"Um rico, só por ser rico, já não segue a risca a palavra dele. Logo já se nota que você não conhece nada

#530

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2000
10.963
164

andrepmrj 
Membro

 Citando KaZu 

Um rico, só por ser rico, já não segue a risca a palavra dele. Logo já se nota que você não conhece nada
da religião.

Rico se fode, mas muuuuito menos que um pobre. Pobre se mata de trabalhar pra ganhar 300 reais +
bolsa-família, enquanto rico faz muito menos e ganha 100x mais. Se foi por mérito ou não, não vem ao
caso, mas não tente comparar o sofrimento de um rico com de um pobre.
Se o cara tem um câncer incurável, ele só vai ser curado por um milagre caso haja algum sentido para
isso, independente de ser rico ou pobre, senão ele vai morrer e pronto, afinal cedo ou tarde todos morrem
mesmo.
Se fosse assim ninguém morria no mundo.

Agora me diz, você, que acredito ser classe média ou alta, precisa de um milagre ou aquele cara que
passa o dia pedindo esmola pra comprar um prato de comida ou uma cachaça que seja, que dorme
embaixo da ponte e carrega a vida toda dele nas costas, que é um cobertor, uma roupa suja rasgada e um
papelão pra usar de guarda-chuva ou colchão, um cachorro que é o único ser vivo capaz de chegar perto
dele e não ter medo, nunca foi para a escola, é analfabeto, aidético e drogado. Quem precisaria de um
milagre? Você ou esse cara?
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da religião."

agora me explica prq o vaticano quer tanta grana ????? pra la e um luxo so ????

ou pra certas religioes os donos sao tao ricos ?????? pra que ??????

da pra explicar o inesplicavel ??????

RAMPAGE 2 EXTREME/I7 920 @4.0 /3x DDR3 /POWERED BY ZOTAC TRI SLI-GTX 480/HAF X/PANA 37 FULL HD 120
HZ/RECIVER SONY STRDN-1000/MONITOR LG W2363D

15-11-2010 5:17

Ahh velho lendo isso até desanima pensar em começar uma conversa saudável. Vai ler um pouco mais
depois volta aqui se quiser realmente falar sobre isso.

Agora vou lá tomar um copo de nescau depois volta aqui pra conversar com a galera...

#531

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.057
1528

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando andrepmrj 
desculpa, mais nem tem o que comentar.......

RIDICULO..... PRA DUES NAO TEM RICO OU POBRE, NAO E ISSO QUE PORRA DA BIBLIA FALA ???
???

A IGREJA NAO E PRA TODOS ????????

"Um rico, só por ser rico, já não segue a risca a palavra dele. Logo já se nota que você não conhece nada
da religião."

agora me explica prq o vaticano quer tanta grana ????? pra la e um luxo so ????

ou pra certas religioes os donos sao tao ricos ?????? pra que ??????

da pra explicar o inesplicavel ??????

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

15-11-2010 6:25

Sao tantos erros na sua logica que nao tenho nem por onde comecar.

Ler o que exatamente? O alcorao? O torah? O vedas? Em qual dos infinitos livros voce esta se baseando?
Como voce sabe que o SEU LIVRO eh o certo?

#532

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.834
413

The Scientist 

Membro

 Citando KaZu 

Ahh velho lendo isso até desanima pensar em começar uma conversa saudável. Vai ler um pouco mais
depois volta aqui se quiser realmente falar sobre isso.

Agora vou lá tomar um copo de nescau depois volta aqui pra conversar com a galera...
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Se o seu Deus eh favoravel aos pobres, e ele existisse, nao teriam muito mais pobres sendo curados de
doencas do que ricos? Nao eh o que acontece.
Deus soh cura alguem de uma doenca se ele ve algum sentido? As pessoas que irao fazer mal as outras
nao deveriam ser curadas entao, ou o seu Deus nao eh benevolente ou onisciente?

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

15-11-2010 7:21

Quando eu era mais jovem, tinha o sonho de encontrar um extra-terrestre, então eu estudava e lia muito
sobre o assunto, sobre ufologia, casos, contos, etc. Um belo dia eu tive um "contato" com um alienigena e
foi tudo muito real para mim, não se parecia NADA com aqueles sonhos acordados em que estamos
sonhando e sabemos que estamos sonhando, mas sim como se fosse nada mais que a verdade mesmo.
Depois de ver todo cagado por tal situação, eu parei de estudar sobre isso. E coincidentemente nunca mais
aconteceu.

Alguns anos depois aconteceu praticamente a mesma coisa só que sobra espiritismo/viagens astrais como
contei anteriormente, isso pra mim deixou bem óbvio que meu cérebro é fácilmente influenciado à criar
ilsões bem reais para satisfazer minhas necessidades/vontades.

Tanto que depois que parei de estudar/ler sobre essas coisas, nunca mais aconteceu nada comigo. Então
por isso para mim ficou bem óbvio que tudo não passou de imaginação, eu qeuria tanto acreditar que
existia ou acreditar que iria acontecer que meu cérebro foi e criou uam situação para que eu acreditasse
nisso.

Concluindo, na minha opinião quem diz que fala com deus, quem diz que vê anjos, quem diz que conversa
com espiritos ou que sai fora do seu corpo viajando astralmente, tem um bom motivo para dizer isso e
defender isso com todas garras. Pois acontece com eles o mesmo que aconteceu comigo, só que eu fiz o
meu cérebro PARAR de produzir tais alucinações, ao contrário dessas pessoas que provavelmente sempre
querem ver mais, sempre querem acreditar mais e então permitem que o cerebro crie tais alucinações e
às alimenta.

E respondendo a parte da sua pergunta sobre aprender a controlar e etc, para mim se eu me esforçasse
eu estaria apenas aprendendo a controlar minhas alucinações, o que não era nada do que eu queria.

#533

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 1999
8.846
267

Kyle 

Membro

 Citando invgbs 

Pois deveria ter insistido e aprendido a controlar a experiencia, muito comum os sons e vozes que ouviu,
mais comum é assustar-se e querer voltar imediatamente.

Explique como percebeu que era uma mentira. E alguem ja teve a sensaçao no seu dia-a-dia de que tudo
está acontecendo exatamente como voce espera, como felizes coincidencias? Isso é estar sendo
abençoado.
Muita Luz!

Última edição por Kyle : 15-11-2010 às 7:29

"Tudo aquilo que algum idiota diz que é urgente,
é algo que algum imbecil não fez em tempo hábil e quer que você,

o otário, se vire para fazer em tempo recorde"
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15-11-2010 7:44

Porque será que nenhum deus cura amputados?
Não é possível que não exista uma pessoa amputada com fé suficiente em deus e que não mereça receber
esse milagre.
Deve ser bem fácil para que criou toda estrutura do universo e o homem, criar uma perna ou braço
espontaneamente em alguém.
Ou deus não se importa e é mau por deixar a pessoa sofrer sem seus membros ou não tem capacidade de
fazer essa simples tarefa.
Garanto que todos aqueles que creem e tem fé em deus também não serão atendidos caso percam um
membro, por mais fé que tenham.

#534

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
424
29

NullPointer 

Membro

try { new Assinaura( thisThread ) } catch( Exception e ) { new ProxyError() }

15-11-2010 9:16

Alguém já viu?

 

Muito bom.

#535

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.561
2109

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

15-11-2010 10:05 #536

razmth 

Membro
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BilinkI, em momento algum eu disse não acreditar na evolução, longe disso. Mas pra mim, tudo isso era
um nada, é até difícil de imaginar, tudo preto, preto, preto, sem uma partícula que seja. Não acredito que
do nada, tenha saído algo que pudesse gerar tudo que hoje sabemos existir. Digo que pra mim, Deus
esteve presente no processo evolutivo da vida, e em algum momento, algo foi criado para que as coisas
pudessem evoluir. O nada não é capaz de evoluir. Também não acredito em "Adão e Eva", pra deixar bem
claro.

Eu citei a parada da fé, porque por mais que possa ser algo dicutível, passível de mudança de opinião, é
algo que antes deve estar em você: se você está receptivo às mudanças, e somente se, é possível mudar
de lado. Tanto no sentido de acreditar, como no oposto.

Eu comecei a ler essa parada do Argumento do Desígnio, terminando a leitura da argumentação sobre a
analogia do relojoeiro eu parei. Pela argumentação dele que pra mim é insuficiente e por ver que ele está
baseado no que os teístas, de modo geral, dizem, pensam e acreditam, chegando a uma conclusão de que
Deus não seria tão perfeito como se imagina, etc. e tal. Fica parecendo que o autor quer provar que Deus
não existe, provando que a crença dos teístas é frágil.

Quando disse sobre o acaso, foi basicamente isso, partículas que surgem do vácuo e (...) geram uma
explosão. A fé que talvez eu tenha está alicerçada na crença de que o mundo não surgiu do vácuo
absoluto, e talvez nada que a ciência disser me fará pensar o contrário. A partir daí é que eu acredito em
Deus.

Acho que mais importante que querer argumentar sobre isso, mais importante do que querer saber sobre a
origem da vida, é você abaixar o seu tom e usar essa arrogância com seus amigos. 

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Enrolando...
Dec 2009
1.363
6
461

15-11-2010 10:23

Acho que todo mundo aqui, menos os religiosos, já viram.

#537

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

 Citando Joke 

Alguém já viu?

 

Muito bom.

15-11-2010 10:26

sim, eu acredito.

ahh , não tenho religião.

#538

Alegria, Alegria
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Membro
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May 2003
16.361
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O Amor que eu sinto por você não tem divisão. PALMEIRAS!

É MUITA VIBE !! 

15-11-2010 10:49

LOL. Só vale conhecimento transmitido oralmente então?

#539

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2009
1.054
41

vilhelmson 

Banido

 Citando MatheusMux 

Se a ciência não foi capaz até hoje de me provar o contrário, não creio que você também seja. Que dirá
pela internet, um meio tão "sem vida", se é que você me entende (não achei outra expressão que
mostrasse o que quero dizer). Mas pensando na hipótese, só vivendo pra saber.

Mas é certo que a crença está atrelada majoritária ou totalmente à fé e dessa forma, ou você acredita ou
não acredita, independente de provas que possam ser dadas.

15-11-2010 11:25

Caraca, o cara acabou de postar o video ai em cima que explica exatamente a tua pergunta (como a vida
surgiu do "nada").
Eu to assitindo esse "A Origem da Vida Fácil de Entender" é legal mesmo rever coisas que eu ja sabia e
outras nao tinha entendido direito.
Vou até deixar fácil pra você, vai na parte 3 que o BilinkI postou aqui em cima ^^ e dá play! "3 -- A
Origem da Vida Fácil de Entender " ele já começa explicando a tua dúvida. mas o ideal mesmo é você ver
desde o começo.
Depois que vc entender isso, ainda vai ficar 1 pergunta (falando das grandes é claro). Mas é a pergunta
que os cientistas ainda não sabem responder e estão tentando mapear 

#540

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2010
379
0

Europa 

Membro

 Citando MatheusMux 

BilinkI, em momento algum eu disse não acreditar na evolução, longe disso. Mas pra mim, tudo isso era um
nada, é até difícil de imaginar, tudo preto, preto, preto, sem uma partícula que seja. Não acredito que do
nada, tenha saído algo que pudesse gerar tudo que hoje sabemos existir.

15-11-2010 11:33 #541

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.609
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MalkavianGuy 

Membro

 Citando andrepmrj 
porra que metalidade heim amigo........

entao rico nao fica doente, nao se fode.... so probre ?????

a kct... o cara tem cancer incuravel, tanto faz rico ou pobre..... ai voce vai falar que deus vai ajuda o pobre
??? aehhehaehehehaeh
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o problema da religião é que quem acredita tende a interpretar da maneira que melhor lhe convém. por
isso tem tanto troll por aí defendendo o próprio ponto de vista sem, muitas vezes, se dar conta de que é
completamente ilógico.

ate onde sei deus nao esta nem ai pra rico ou pobre, o que importa pra ele nao seguir a palavra dele ????
??

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

15-11-2010 12:15

Ou seja, sua fé está no buraco deixado pela ciência, é isso?

#542

Registro:
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MobWatcher 

Membro

 Citando MatheusMux 

Quando disse sobre o acaso, foi basicamente isso, partículas que surgem do vácuo e (...) geram uma
explosão. A fé que talvez eu tenha está alicerçada na crença de que o mundo não surgiu do vácuo
absoluto, e talvez nada que a ciência disser me fará pensar o contrário. A partir daí é que eu acredito em
Deus.

15-11-2010 12:36

Eu não vi esse vídeo porque vi um vídeo ainda nesse segundo semestre durante aulas de evolução que
explicava o Big Bang originado de particulas que surgiram de associações de outras partículas menores
que átomos, algo assim, salvo engano. E justamente foi contra o que acredito, que é uma espécie de
vácuo absoluto como ponto inicial de tudo.

Se preenchessem esse buraco, saberia se estaria baseado nele ou não.
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razmth 

Membro

 Citando Europa 

Caraca, o cara acabou de postar o video ai em cima que explica exatamente a tua pergunta (como a vida
surgiu do "nada").
Eu to assitindo esse "A Origem da Vida Fácil de Entender" é legal mesmo rever coisas que eu ja sabia e
outras nao tinha entendido direito.
Vou até deixar fácil pra você, vai na parte 3 que o BilinkI postou aqui em cima ^^ e dá play! "3 -- A Origem
da Vida Fácil de Entender " ele já começa explicando a tua dúvida. mas o ideal mesmo é você ver desde o
começo.
Depois que vc entender isso, ainda vai ficar 1 pergunta (falando das grandes é claro). Mas é a pergunta
que os cientistas ainda não sabem responder e estão tentando mapear

 Citando MobWatcher 
Ou seja, sua fé está no buraco deixado pela ciência, é isso?
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15-11-2010 12:48

Video que explica bem o nivel intelectual de teistas

#544
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Baba O'Riley 

Membro

15-11-2010 13:06

Então você nem sabe na verdade?
Que coisa mais estranha... Não é o que você acredita?

#545
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MobWatcher 

Membro

 Citando MatheusMux 

Se preenchessem esse buraco, saberia se estaria baseado nele ou não.

15-11-2010 14:49

Acho que voce deveria pesquisar mais sobre o Big Bang entao, voce parece nao entender o "nada", leia
sobre quantum fluctuation, dark energy, etc... isso vai ajudar voce a entender melhor, ficar sentado ai
falando que eh dificil imaginar e por isso Deus criou nao muda nada.
Mas mesmo que voce nao consiga entender, aceite que existem pessoas que entendem e que existe uma
explicacao para tudo, mesmo que nos nao conhecamos ainda. Aceite que para todo efeito existe uma
causa correspondente e procure entender, voce soh tem a ganhar com isso.

#546

Registro:
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"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
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The Scientist 

Membro

 Citando MatheusMux 

BilinkI, em momento algum eu disse não acreditar na evolução, longe disso. Mas pra mim, tudo isso era um
nada, é até difícil de imaginar, tudo preto, preto, preto, sem uma partícula que seja. Não acredito que do
nada, tenha saído algo que pudesse gerar tudo que hoje sabemos existir. Digo que pra mim, Deus esteve
presente no processo evolutivo da vida, e em algum momento, algo foi criado para que as coisas pudessem
evoluir. O nada não é capaz de evoluir. Também não acredito em "Adão e Eva", pra deixar bem claro.
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Evolucao nao precisa de influencia de nenhum Deus pra funcionar, nem abiogenesis, nem o Big Bang.
O seu "Deus das lacunas" eh uma falacia logica, chamada argumento da ignorancia, e os teologos mais
inteligentes e informados, que conseguem pensar e refletir sobre o assunto ja abandonaram esse conceito
faz tempo.

Procure o significado de fe.

O argumento do relojoeiro foi inventado por um teista, e voce utilizou dele tambem quando falou que tudo
eh muito "complexo". De fato, se voce analizar qualquer argumento teista voce vai ver que todos eles
parecem querer provar que Deus nao existe.... simplesmente porque eles nao obedecem a logica e a razao.

Entao, novamente, voce acredta em Deus porque voce gostaria que fosse verdade.
Parece que voce nao esta entendendo exatamente o "acaso".
Aqui voce vai encontrar a resposta: 

Spoiler: 

An important objection to how Design Arguments are usually formulated focuses on a false
alternative often presented by theists. According to this argument, if universe has not been
created by a master designer then it must be controlled by “chance.” But what is this thing called
“chance” that is being referred to?

I’m not really sure — there are different conceptions of chance, and I don’t think that theists who
are using this term are using it properly. Genuine “random chance” — which might be defined as
an unpredictable outcome not determined by the workings of natural laws — is exceptionally
difficult to achieve. Even a good shuffling of a deck of cards does not achieve true randomness,
although repeated shuffles can manage a decent imitation.

In metaphysical terms, “random chance” does not appear to exist in the universe, at least above
the quantum level — after all, what in the universe is not affected by natural law? Things do not
happen inexplicably and without causes. We simply attribute events to “chance” when we do not
know enough of the details to assign a specific cause. Causal conditions are always in effect.

And what about the quantum level? There, things do happen seem to without cause. Particles can
appear and disappear without being acted upon by some outside force. One atom of a radioactive
isotope will decay and another won't — and it is impossible to know in advance which one will or
why. Quantum fluctuations also appear to be at the heart of the Big Bang:

Quantum fluctuations are, at their root, completely a-causal, in the sense that cause and effect
and ordering of events in time is not a part of how these fluctuations work. Because of this, there
seem not to be any correlations built into these kinds of fluctuations because 'law' as we
understand the term requires some kind of cause-and-effect structure to pre-exist. Quantum
fluctuations can precede physical law, but it seems that the converse is not true. So in the big
bang, the establishment of 'law' came after the event itself, but of course even the concept of time
and causality may not have been quite the same back then as they are now. (Dr. Sten Odenwald
of NASA)

Eu citei a parada da fé, porque por mais que possa ser algo dicutível, passível de mudança de opinião, é
algo que antes deve estar em você: se você está receptivo às mudanças, e somente se, é possível mudar
de lado. Tanto no sentido de acreditar, como no oposto.

Eu comecei a ler essa parada do Argumento do Desígnio, terminando a leitura da argumentação sobre a
analogia do relojoeiro eu parei. Pela argumentação dele que pra mim é insuficiente e por ver que ele está
baseado no que os teístas, de modo geral, dizem, pensam e acreditam, chegando a uma conclusão de que
Deus não seria tão perfeito como se imagina, etc. e tal. Fica parecendo que o autor quer provar que Deus
não existe, provando que a crença dos teístas é frágil.

Quando disse sobre o acaso, foi basicamente isso, partículas que surgem do vácuo e (...) geram uma
explosão. A fé que talvez eu tenha está alicerçada na crença de que o mundo não surgiu do vácuo
absoluto, e talvez nada que a ciência disser me fará pensar o contrário. A partir daí é que eu acredito em
Deus.
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Now, if this is the sort of "chance" which is meant by theists when they talk about the origin of
the universe, then so what? If this sort of "chance" really is the basis for the existence of our
universe, is that a bad thing? I can't see why. Moreover, there does not appear to be anything
totally "random" about this sort of chance anyway — instead, such events fall along probability
curves. Stephen Hawking's study of probability amplitudes has lead to the conclusion that our sort
of universe has about a 99% chance of existing uncaused.

Thus, it may be invalid to assert that if a god is not responsible for the universe, then “random
chance” is. A third option exists: that we simply don’t know what might have caused it. The need
for certainty seems to be a sticking point for many theists. Scientists are willing to admit that they
don’t know why something occurs and then work to figure it out; theistic apologists, however,
seem incapable of accepting the idea of not knowing why the universe exists. Some act as though
such ignorance is a moral or intellectual failing, which merely demonstrates how far from real
science they have drifted. 

http://atheism.about.com/od/argument...a/design_4.htm

Desculpa, mas se eu fosse arrogante eu estaria aqui tentando pacientemente te explicar como o mundo
real funciona? Ou eu teria falado que voce eh muito burro, estupido e ignorante pra entender e ido
embora?

Alguns videos pra voce entender melhor o universo e o big bang.

Uma das melhores, se nao a melhor palestra que ja vi, simplesmente fantastica.

 

Muito bom, pra quem tem problema em imaginar eh perfeito.

Acho que mais importante que querer argumentar sobre isso, mais importante do que querer saber sobre a
origem da vida, é você abaixar o seu tom e usar essa arrogância com seus amigos. 

http://atheism.about.com/od/argumentsforgod/a/design_4.htm
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Muito bom, varias teorias sobre o Big Bang.

 

Explica mais sobre fisica.

 

Evidencias do Big Bang.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang

Abiogenesis, como a vida surgiu.

Última edição por The Scientist : 15-11-2010 às 16:32

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

15-11-2010 14:59

o que eu acho ridiculo eh um cara querer provar com todas as forcas, com "provas" em videos, livros,
feitos por HOMENS, que Deus nao existe, nao importa se eh o Deus da biblia, buda, etc.

a teoria da pessoa tem a mesma, senao MENOR valor, do que a de alguem que acredita. Enfim...

maldito homem que acredita no homem

#547
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AG. 
Membro
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15-11-2010 15:05 #548

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
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MobWatcher 

Membro

 Citando AG. 
o que eu acho ridiculo eh um cara querer provar com todas as forcas, com "provas" em videos, livros,
feitos por HOMENS, que Deus nao existe, nao importa se eh o Deus da biblia, buda, etc.

a teoria da pessoa tem a mesma, senao MENOR valor, do que a de alguem que acredita. Enfim...

maldito homem que acredita no homem

15-11-2010 15:05

PRQ quando a ciencia conseguir, ele vao falar que foi milagre de deus....

#549

Registro:
Mensagens:
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andrepmrj 
Membro

 Citando NullPointer 

Porque será que nenhum deus cura amputados?
Não é possível que não exista uma pessoa amputada com fé suficiente em deus e que não mereça receber
esse milagre.
Deve ser bem fácil para que criou toda estrutura do universo e o homem, criar uma perna ou braço
espontaneamente em alguém.
Ou deus não se importa e é mau por deixar a pessoa sofrer sem seus membros ou não tem capacidade de
fazer essa simples tarefa.
Garanto que todos aqueles que creem e tem fé em deus também não serão atendidos caso percam um
membro, por mais fé que tenham.
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-- Tema claro
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RAMPAGE 2 EXTREME/I7 920 @4.0 /3x DDR3 /POWERED BY ZOTAC TRI SLI-GTX 480/HAF X/PANA 37 FULL HD 120
HZ/RECIVER SONY STRDN-1000/MONITOR LG W2363D

15-11-2010 15:11

ha entao o vaticato pode viver no luxo, a universal tem grana saido pelo cu, mais nao se enquandram
como ricos e pode receber o mesmo de deus que os pobres ???????

ahehaehehehaehehehehehehehaehehehehehehehehheheheh eheheheheheheheheheheh

o seu deus e seletivo entao ??????
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Membro

 Citando KaZu 

Ahh velho lendo isso até desanima pensar em começar uma conversa saudável. Vai ler um pouco mais
depois volta aqui se quiser realmente falar sobre isso.

Agora vou lá tomar um copo de nescau depois volta aqui pra conversar com a galera...

RAMPAGE 2 EXTREME/I7 920 @4.0 /3x DDR3 /POWERED BY ZOTAC TRI SLI-GTX 480/HAF X/PANA 37 FULL HD 120
HZ/RECIVER SONY STRDN-1000/MONITOR LG W2363D
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